
3234 م.ك. مج1

فرائضالموضوع3234 م.ك. مج1مخطوط رقم

اللمع في علم الحسابالعنوان

المؤلف
ابن الهائم ; شهاب الدين ابوالعباس احمد بـن محمد بن الهائم الفرضي المعري 

المقدسي ـ 815 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

879 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

1 ـ 7عدد األوراق نوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3234 م.ك. مج2

فرائضالموضوع3234 م.ك. مج2مخطوط رقم

ترتيب المجموعالعنوان

المؤلف
سبط المارديني ; بدرالدين ابو عبداهللا محمد بن محمد بن احمد الفاكهاني الشافعي ـ 

934 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

879 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

8 ـ 34عدد األوراق نوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

نسخة مقابلة على نسخة المصنفالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3234 م.ك. مج3

رياضياتالموضوع3234 م.ك. مج3مخطوط رقم

االرجوزة الياسمينيةالعنوان

ابن الياسميني ; ابو محمد عبداهللا بـن الحجاج بـن الياسميني االرديني ـ 600 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

 تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

ورقة ( 35)عدد األوراق نوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

على النسخة قيد مطالعة لسبط ابن المارديني بتاريخ 881 هـالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3234 م.ك. مج4

فرائضالموضوع3234 م.ك. مج4مخطوط رقم

شرح المقدمة الرحبيةالعنوان

المؤلف
سبط المارديني ; بدرالدين ابو عبداهللا محمد بن محمد بن احمد الفاكهاني الشافعي ـ 

934 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

879 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

35 ـ 48عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

الكتاب شرح لكتاب " بغية الباحث عن جمل الموارث " لموفق الدين الرحبي ـ 577 هـ المالحظات
; نسخة قوبلت على نسخة المؤلف  

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3234 م.ك. مج5

فرائضالموضوع3234 م.ك. مج5مخطوط رقم

مختصر المجموع في الفرائض للكالئيالعنوان

المؤلف
سبط ابن المارديني ; بدرالدين ابو عبداهللا محمد بـن محمد بن احمد الفاكهاني 

الشافعي ـ 934 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

879 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

49 ـ 59عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3234 م.ك. مج6

فرائضالموضوع3234 م.ك. مج6مخطوط رقم

شرح الفصول المهمة في مواريث االمةالعنوان

المؤلف
سبط المارديني ; بدرالدين ابو عبداهللا محمد بن محمد بن احمد الفاكهاني الشافعي ـ 

934 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

880 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

61 ـ 137عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

الكتـاب شرح لكتـاب " ترغيـب الرائض في علم الفرائض " البن الهائمالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3234 م.ك. مج7

فرائضالموضوع3234 م.ك. مج7مخطوط رقم

تحفة االحباب في علم الحسابالعنوان

المؤلف
سبط المارديني : بدرالدين ابو عبداهللا محمد بن محمد بن احمد الفاكهاني الشافعي ـ 

934 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

 تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

137 ـ 146عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3234 م.ك. مج8

فرائضالموضوع3234 م.ك. مج8مخطوط رقم

كشف الغوامض في علم الفرائضالعنوان

المؤلف
سبط ابن المارديني ; بدرالدين ابو عبداهللا محمد بـن محمد بن احمد الفاكهاني ـ 934 

هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

 تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

147 ـ 171عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3234 م.ك. مج9

فرائضالموضوع3234 م.ك. مج9مخطوط رقم

شرح االرجوزة الياسمينيةالعنوان

سبط المارديني ; بدرالدين محمد بن محمد بن بن احمد الفاكهاني الشافعي ـ 934 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

880 هـتاريخ النسخ

شهاب الدين احمد بن ابي بكر بن محمد المرشد االبشاقي الشافعيإسم الناسخ

181 ـ 184عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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